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ABSTRAK 

 
Skabies merupakan penyakit kulit yang mudah menular yang ditimbulkan oleh kutu Sarcoptes 

scabiei var homini yang membuat terowongan pada stratum korneum kulit.Berdasarkan survey 
awal menunjukkan 70%siswi MTs yang mengalami skabies. Faktor pengetahuan mempengaruhi 

kejadian skabies dengan pengetahuan yang rendah akan berpengaruh pada perilaku kesehatan. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang perilaku pencegahan skabies 

dengan kejadian skabies.  

Desain penelitian korelasi analitik dengan pendekatan cross sectional, dengan populasi sebesar 
57siswi dan sampel sebesar 50siswi, menggunakan simple random sampling. Penelitian dilakukan 
bulan Februari 2016. Data penelitian diambil menggunakan kuesioner tertutup dan observasi. 

Setelah ditabulasi, data dianalisis menggunakan  uji chi-square. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pengetahuan siswikurang sebesar 52% dan hampir 

seluruhnya siswi mengalami skabies sebesar 72%. Berdasarkan hasil uji chi-square didapatkan 

nilai X² = 12,183 dengan  P = 0,002 dimana P < 0,05. Hasil pengujian statistik diperoleh hasil ada 

hubungan pengetahuan tentang perilaku pencegahan skabies dengan kejadian skabies pada siswi 
kelas VII MTs Muhammadiyah 15 Lamongan. 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan kepada pihak Usaha Kesehatan Sekolah untuk 

memberikan pendidikan kesehatan, menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pengobatan 
kepada penderita skabies untuk mengurangi angka kejadian skabies. 

 

Kata Kunci : Pengetahuan, Kejadian Skabies, Siswi. 
 

ABSTRACT 

 

Scabies is a contagious skin disease and infestation caused by mites Sarcoptes scabiei var homini 

makes tunnels in the stratum corneum of the skin. Based on the initial survey showed 70% of 
students MTs who have scabies.. Knowledge of factors can affect the incidence of scabies with low 

knowledge will influence the health behavior of students. The purpose of research to determine the 

relationship of knowledge about the behavior of scabies prevention with incident scabies. 
The study design of correlation analytic research with cross sectional approach, with a population 

of  57 students and sample of 50 students, using simple random sampling. The study was conducted 

in February 2016.The data were taken using a closed questionnaire and observation. Once 
tabulated, the data were analyzed using chi-square test. 

The results showed the majority of the students' knowledge less by 52% almost entirely students 

suffered from scabies by 72%. Based on test results obtainedchi- square value of X ² = 12.183 P = 

0.002 where P <0.05. The Statistical test results obtained from the result is a relationship of 
knowledge about the behavior of scabies prevention with incident scabies in seventh grade students 

of  MTs Muhammadiyah 15 Lamongan. 
Based on the research results suggested to the school health program to provide health education, 
keeping the environment clean and do the treatment for scabies patients to reduce the incidence of 

scabies. 
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PENDAHULUAN 

 

Kulit merupakan organ yang paling 
besar pada tubuh manusia dan terletak paling 

luar sehingga mudah mengalami trauma atau 
terkontaminasi oleh mikroorganisme serta 
mudah dilihat individu maupun orang lain, 

kulit merupakan jalinan pembuluh darah, 

saraf, dan kelenjar yang tidak berujung, 
semuanya memiliki potensi untuk terserang 

penyakit (Rahariyani, 2007). Penyakit yang 
sering muncul karena kurangnya kebersihan 

diri adalah berbagai penyakit kulit atau sering 
disebut juga skabies. Di indonesia penyakit 

skabies merupakan penyakit kulit yang 

banyak dijumpai didaerah tropis terutama 
berasal dari masyarakat yang hidup dalam 
lingkungan atau keadaan hygiene kurang. 

Prevalensi skabies di Indonesia 
menurut Depkes RI berdasarkan data dari 

puskesmas seluruh Indonesia tahun 2008 

adalah 5,6%-12,95%. Scabies di Indonesia 

menduduki urutan ketiga dari 12 penyakit 
kulit tersering (Azizah 2011).Hasil penelitian 

dari Ma’rufi et al.(2012) di Pondok Pesantren 

Kabupaten Lamongan, didapatkan hasil dari 
338 santri terdapat 217 santri (64,2%) 

menderita skabies dan 121 santri (35,8%) 

tidak menderita skabies atau sehat dari 217 
santri yang menderita skabies ternyata 26 
santri (19,2%) merupakan penderita lama 

atau masih dalam taraf pengobatan. 

Hasil dari survey awal yang 
dilakukan peneliti pada tanggal 20 November 

2015 di Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah 15 Lamongan melalui 
metode wawancara tentang gejala-gejala 

yang dirasakan seperti pruritus nokturnal dan 

observasi penyakit skabies dengan melihat 

adanya lesi pada kulit atau ciri-ciri lain dari 
gejala skabiesyang tampak pada 10 siswi 

tingkat MTs,  didapatkan data 7 siswi atau 
70% yang terkena penyakit skabies. 
Sedangkan 3 siswi atau 30% yang tidak 

terkena penyakit skabies. Jadi masih banyak 

siswi yang mengalami penyakit skabies. 

Kejadian skabies dapat dipengaruhi 
oleh bebrapa faktor diantaranya pengetahuan, 
sosial ekonomi yang rendah, hygiene yang 

buruk, hubungan seksual yang berganti-ganti 
pasangan, perkembangan demografi serta 

ekologis (Rahariyani, 2007). Faktor 

pengetahuan sangat berpengaruh terhadap 
terjadinya penyakit  skabies, seseorang 

dengan pengetahuan yang rendah akan 

berpengaruh pada perilaku kesehatan. Hasil 
penelitian Ma’rufi (2012), dari 217 santri  

yang terkena skabies, santri yang mempunyai 

pengetahuan mengenai perilaku sehat 
kategori buruk, yaitu sebesar 207 santri, dan 
dari 207 santri yang mempunyai pengetahuan 

buruk tersebut, 146 santri (64,2%) 

diantaranya menderita skabies. Sedangkan 
santri yang mempunyai pengetahuan 

mengenai sanitasi dan kesehatan baik hanya 

131 santri, dan 71 santri (54,2%) diantaranya 
menderita skabies. Rendahnya pengetahuan 
santri mengenai perilaku sehat terjadi karena 

kurangnya informasi yang mereka terima 

mengenai masalah perilaku hidup bersih dan 
sehat. 

 Faktor sosial ekonomi yang rendah. 
Personal hygiene memerlukan alat dan bahan 
seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, shampo, 

alat mandi yang semuanya memerlukan uang 

untuk menyediakannya. Jadi sosial ekonomi 
yang rendah juga bisa meningkatkan kejadian 

skabies. Faktor hygiene yang buruk.Personal 

hygiene yang tidak baik merupakan salah 
satu faktor yang bisa meningkatkan kejadian 
skabies.Personal hygiene merupakan salah 

satu usaha yang dapat mencegah kejadian 

scabies (Akmal et al. 2013). Faktor hubungan 
seksual yang berganti-ganti pasangan. Kutu 

Sarcoptes scabiei ditularkan dengan 
hubungan kontak langsung pada kulit 
termasuk ketika berhubungan seks 

(Natadisastra, 2009). Faktor perkembangan 

demografi serta ekologis. Penyakit skabies 

menyerang manusia secara kelompok, paling 
sering di lingkungan yang kebersihannya 
kurang dan padat penduduknya, seperti 

asrama atau pesantren dan penjara 
(Rahariyani, 2007). 

Dampak yang terjadi apabila skabies 

tidak segera mendapat pengobataan dalam 

beberapa minggu maka akan timbul adanya 
dermatitis yang diakibatkan karena garukan. 

Rasa gatal yang ditimbulkan terutama pada 

waktu malam hari, secara tidak langsung 
akan mengganggu kelangsungan hidup 

penduduk terutama waktu untuk istirahat 

tidur. Selain itu, setelah klien sembuh akibat 
garukan tersebut akan meninggalkan bercak 
hitam yang nantinya juga akan 

mempengaruhi harga diri klien seperti merasa 

malu, cemas, klien biasanya 
menyembunyikan daerah-daerah yang 
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terkena lesi pada saat interaksi sosial 

(Rahariyani, 2007). 
Adapun beberapa upayayang dapat 

dilakukan untuk mencegah terjadinya 

penyakit skabies dari penelitian Andayani 
(2005) dalam Setyowati (2014), yaitu dapat 
dilakukan dengan cara perbaikan sanitasi, 

menjaga kebersihan tubuh sangat penting 

untuk mencegah infestasi parasit, sebaiknya 
mandi 2-3 kali sehari dengan menggunakan 

sabun, menjemur handuk setelah digunakan 

untuk mandi, menjemur perlengkapan tidur 
1x dalam seminggu (4x dalam sebulan), tidak 
saling bertukar pakaian dan handuk dengan 

orang lain, tidak meminjamkan bantal, guling 

dan selimut kepada orang lain, menjaga 
kebersihan rumah dan berventilasi yang 

cukup, hindari kontak langsung dengan 
orang-orang atau kain serta pakaian yang 
terinfeksi tungau skabies. Untuk menjaga 

derajat kesehatan perlu adanya upaya untuk 

meningkatkan pendidikan kesehatan secara 
umum. Khususnya tentang penyakit menular 

sehingga diharapkan ada perubahan sikap 

serta diikuti dengan perubahan perilaku 
hygiene perorangan dan pencegahan dengan 
hasil akhir menurunnya angka kesakitan 

penyakit menular (Notoatmodjo, 2007). Perlu 

adanya penyuluhan dan pelatihan mengenai 
perilaku hidup bersih dan sehat bagi para 

siswi dalam mencegah serta menanggulangi 
kejadian skabies dengan melakukan 
kerjasama dengan instansi-instansi lain. 

Dari pemikiran dan fenomena di atas 

karena banyak faktor yang mempengaruhi 

masalah penelitian, maka peneliti membatasi 
pada salah satu faktor yaitu pengetahuan 
siswi, sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Hubungan 
Pengetahuan Tentang Perilaku Pencegahan 

Skabies dengan Kejadian Skabies Pada Siswi 

Kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 15 Lamongan”. 
 

METODE PENELITIAN 

 

Desain penelitian yang digunakan 
pada penelitian ini adalah korelasi analitik 
dengan menggunakan pendekatan cross 

sectional. Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Seluruh siswi kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 15 

Lamongan pada bulan Februari 2016, 
sejumlah 57 siswi, menggunakan sampling 

simple random sampling dengan Sampel 

yaitu Sebagian siswi kelas VII Madrasah 
Tsanawiyah Muhammadiyah 15 Lamongan 

pada bulan Februari 2016yang memenuhi 

kriteria inklusi sebanyak 50 siswiData 
penelitian diambil menggunakan kuesioner 
tertutup dan observasi. Setelah ditabulasi, 

data dianalisis menggunakan  ujichi square. 

 

HASIL PENELITIAN 

 

1. Data Umum 
1) Distribusi Umur Siswi 
Tabel 1 Distribusi Umur Siswi Kelas VII 

MTs Muhammadiyah 15  Lamongan 

Tahun 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
tabel 1 dapat diketahui bahwa hampir 

seluruhnya 43 atau 86%  siswi berusia 12-13 
tahun dan sebagian kecil 3 atau 6%siswi yang 

berusia 10-11 tahun. 
 

2) Distribusi Umur Ayah 

Tabel 2 Distribusi Umur Ayah Siswi Kelas 
VII MTs Muhammadiyah 15 
Lamongan Tahun 2016. 

No Usia F  % 

1 
2 
3 

4 

20-30 Tahun 
31-40 Tahun 
41-50 Tahun 

51-60 Tahun 

1 
14 
30 

5 

2 
28 
60 

10 

Jumlah 50 100 

Berdasarkan hasil penelitian pada 
tabel 2 dapat diketahui bahwa hampir 

sebagian besar 30 atau 60% ayah berusia 41-
50 tahun dan sebagian kecil 1 atau 2% ayah 

yang berusia 20-30 Tahun. 

 
3) Distribusi Pendidikan Ayah 
Tabel 3 Distribusi Pendidikan Ayah Siswi 

Kelas VII MTs  Muhammadiyah 15 

Lamongan Tahun 2016. 

No Usia F % 

1 
2 
3 

10-11 Tahun 
12-13 Tahun 
14-15 Tahun 

3 
43 
4 

6 
86 
8 

 Jumlah 50 100 

No Pendidikan F % 

1 

2 

3 
4 

SD 

SMP 

SMA 
Perguruan Tinggi 

4 

11 

27 
8 

8 

22 

54 
16 

Jumlah 50 100 
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Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 3 dapat diketahui bahwa sebagian besar 
27 atau 54% pendidikan ayah adalah SMA 

dan sebagian kecil 4 atau 8% pendidikan 

ayah adalah SD. 
 
4) Distribusi Pekerjaan Ayah 

Tabel 4 Distribusi Pekerjaan Ayah Siswi 
Kelas VII MTs Muhammadiyah 15 

Lamongan Tahun 2016. 

No Pekerjaan F  % 

1 
2 

3 

4 

Tidak bekerja  
Tani  

Wiraswasta  

PNS atau POLRI 

1 
11 

33 

5 

2 
22 

66 

10 

Jumlah 50 100 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 4dapat diketahui bahwa sebagian besar 

33 atau 66% ayah bekerja sebagai pekerja 
Wiraswasta dan sebagian kecil 1 atau 2% 
tidak bekerja. 

 

5) Distribusi Umur Ibu 
Tabel 5 Distribusi Umur Ibu Siswi Kelas VII 

MTs Muhammadiyah 15 Lamongan 

Tahun 2016. 

No Usia  F % 

1 

2 
3 
4 

20-30 Tahun 

31-40 Tahun 
41-50 Tahun 
51-60 Tahun 

2 

26 
20 
2 

4 

52 
40 
4 

Jumlah 50 100 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar 

26 atau 52% ibu berusia 31-40 tahun dan 

sebagian kecil 2 atau 4% ibu yang berusia 
20-30 tahun dan 51-60 tahun. 
 

6) Distribusi Pendidikan Ibu 
Tabel 6 Distribusi Pendidikan Ibu Siswi 

Kelas VII MTs Muhammadiyah 15   

Lamongan Tahun 2016. 

 Berdasarkan hasil penelitian pada 
tabel 6 dapat diketahui bahwa hampir 

setengah 22 atau 44% pendidikan ibu adalah 

SMA dan sebagian kecil 3 atau 6% 
pendidikan ibu adalah SD. 

7) Distribusi Pekerjaan Ibu 

Tabel 7 Distribusi Pekerjaan Ibu Siswi Kelas 
VII MTs Muhammadiyah 15 

Lamongan Tahun 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 7 dapat diketahui bahwa hampir 
setengah 24 atau 48%ibu bekerja sebagai 
pekerja Wiraswasta dan sebagian kecil 4atau 

8% bekerja sebagai PNS atau POLRI. 
 

2. Data Khusus 
1) Pengetahuan tentang Perilaku Pencegahan 

Skabies. 

Tabel 8 Distribusi Pengetahuan siswi Kelas 

VII Mts Muhammadiyah 15 
Lamongan Bulan Februari Tahun 

2016. 

Berdasarkan hasil penelitian pada 

tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian besar 
26 atau 52% siswi dengan pengetahuan 
kurang dan sebagian kecil 6 atau 12% siswi 

dengan pengetahuan baik.  

 
2) Kejadian Skabies pada Siswi Kelas VII 

MTs Muhammadiyah 15 Lamongan. 

Tabel 9 Distribusi Kejadian Skabies Siswi 
Kelas VII MTs Muhammadiyah 15  

Lamongan Bulan Februari Tahun 

2016. 

 Berdasarkan tabel 9 menunjukkan 
bahwa hampir seluruhnya 36 atau 72%  siswi 

mengalami skabies  

 
 
 

 

 

No Pendidikan  F  % 

1 

2 
3 
4 

SD 

SMP 
SMA 
Perguruan Tinggi 

3 

17 
22 
8 

6 

34 
44 
16 

Jumlah  50 100 

No Pekerjaan F % 

1 
2 

3 

4 

IRT 
Tani  

Wiraswasta  

PNS atau POLRI 

12 
10 

24 

4 

24 
20 

48 

8 

Jumlah  50 100 

No Pengetahuan F % 

1 

2 
3 

Kurang 

Cukup 
Baik 

26 

18 
6 

52  

36  
12  

Jumlah 50 100  

No Kejadian Skabies F % 

1 

2 

Skabies 

Tidak Skabies 

36 

14 

72  

28  

Jumlah 50 100  
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3) Hubungan Pengetahuan tentang Perilaku 

Pencegahan Skabies dengan Kejadian 
Skabies pada Siswi Kelas VII MTs 

Muhammadiyah 15 Lamongan. 

 Tabel 10 Distribusi Pengetahuan Tentang 
Perilaku Pencegahan Skabies 
Dengan Kejadian Skabies Pada 

Siswi kelas VII MTs 

Muhammadiyah 15 Lamongan 
Tahun 2016. 

Hasil penelitian pada tabel 10 

diperoleh data bahwa 26 siswi yang 
berpengetahuan kurang, dimana hampir 
seluruhnya 24 atau 92,3% siswi mengalami 

skabies dan sebagian kecil 2 atau 7,7% siswi 

tidak mengalami skabies. Sedangkan terdapat 
6 siswi yang berpengetahuan baik dimana 

sebagian besar  4 atau 66,7% siswi yang tidak 
mengalami skabies dan hampir setengah 2 

atau 33,3% siswi yang mengalami skabies.  
Hasil perhitungan data dengan 

menggunakan uji chi-square dengan 

menggunakan SPSS versi 16.0 diperoleh 
hasil yaitu X

2 
= 12,183dengan p = 0,002 

dimana nilai p < 0,05. Sehingga H0 ditolak. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan pengetahuan tentang perilaku 

pencegahan skabies dengan kejadian skabies 

pada siswi kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 15 Lamongan. 

 

PEMBAHASAN 

 

1. Pengetahuan Tentang Perilaku 
Pencegahan Skabies pada siswi kelas 

VII MTs Muhammadiyah 15 

Lamongan. 
 Hasil penelitian pada tabel 8 

menunjukkan bahwa sebagian besar 26 atau 

52% siswi dengan pengetahuan kurang dan 
sebagian kecil 6 atau 12% siswi dengan 
pengetahuan baik. Berdasarkan fakta tersebut 

bahwa sebagian besar pengetahuan siswi 

tentang perilaku pencegahan skabies adalah 
kurang. Pengetahuan merupakan sumber 

yang sangat penting untuk terbentuknya suatu 

tindakan seseorang dengan pengetahuan yang 
kurang akan diikuti dengan tindakan yang 

kurang baik pula. Opini tersebut didukung 

dengan teori menurut Wahit (2007) bahwa 
perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan 
lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan, sebab perilaku ini 

terjadi akibat adanya paksaan atau aturan 
yang mengharuskan untuk berbuat. 

Hal ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain usia siswi, usia 
orang tua dan  pendidikan orang tua. 
Berdasarkan tabel 1 hampir seluruhnya 43 

atau 86% siswi berusia antara 12-13 tahun 

dimana usia tersebut dikatakan masuk  usia 
remaja awal. Pada usia tersebut pengetahuan 

dan wawasan siswi tentang perilaku 
pencegahan skabies masih kurang. 
Bertambahnya usia merupakan aspek yang 

dapat menunjukkan kematangan fisik dan 

psikologis seseorang. Semakin 
berkembangnya fisik dan psikologis, maka 

orang tersebut semakin mempunyai wawasan 

dan cakrawala berpikir yang lebih luas 
sehingga informasi yang diberikan oleh orang 
lain dapat memberikan gambaran, petunjuk, 

serta imajinasi. Opini tersebut didukung 

dengan teori menurut Wahit (2007) bahwa 
dengan bertambahnya umur seseorang akan 

menghasilkan perubahan pada aspek fisik dan 
psikologis. Perubahan pada aspek fisik secara 
garis besar ada empat kategoriperubahan, 

pertama perubahan ukuran, kedua perubahan 

proporsi, ketiga hilangnya ciri-ciri lama, 

keempat timbulnya ciri-ciri baru.Ini terjadi 
akibat pematangan fungsi organ.Pada aspek 
psikologis atau mental taraf berfikir 

seseorang matang dan dewasa. 
Hasil penelitian pada tabel 2 

didapatkan hampir sebagian besar 30 atau 

60% ayah berusia antara 41-50 tahun dimana 

usia tersebut dikatakan masuk usia dewasa 
akhir. Pada usia tersebut pengetahuan dan 

wawasan orang tua kurang sehingga kurang 

bisa memberikan pengetahuan tentang 
perilaku pencegahan skabies yang benar 

kepada anaknya. Opini diatas didukung 

dengan teori menurut Notoatmodjo (2007) 
bahwa pengetahuan didapatkan dari 
kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan secara 

turun temurun dari generasi ke generasi. 

Pada penelitian ini selain usia, 
pendidikan orang tua juga berpengaruh 

Pengeta-

huan 

Skabies Tidak 

Skabies 

F % 

Σ % Σ % 

Kurang 

Cukup 

Baik 

24 

10 

2 

92,3 

55,6 

33,3 

2 

8 

4 

7,7 

44,4 

66,7 

26 

18 

6 

100 

100 

100 

Jumlah 36 72 14 28 50 100 
Hasil uji chi-square (X

2
)= 12,183 dengan ρ = 

0,002 
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terhadap pengetahuan siswi. Hal ini dapat 

terlihat dari hasil penelitian  berdasarkan 
tabel 3 didapatkan bahwa sebagian besar 27 

atau 54% pendidikan ayah adalah SMA, 

dimana pendidikan SMA masih dikatakan 
cukup dan pengetahuannyapun masih cukup 
sehingga belum bisa memberikan 

pengetahuan yang maksimal kepada anaknya. 

Pendidikan orang tua mempengaruhi 
pengetahuan anaknya. Opini tersebut juga 

didukung teori menurut Wahit (2007) bahwa 

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan 
seseorang pada orang lain terhadap sesuatu 
hal agar mereka dapat memahami. pula 

mereka menerima informasi, dan pada 

akhirnya makin banyak pula pengetahuan 
yang dimilikinya. Sebaliknya jika seseorang 

tingkat pendidikannya rendah, akan 
menghambat perkembangan sikap seseorang 
terhadap penerimaan, informasi dan nilai-

nilai yang baru diperkenalkan. Menurut 

penelitian Ma’rufi (2012) rendahnya 
pengetahuan santri mengenai sanitasi 

perilaku sehat terjadi karena kurangnya 

informasi yang mereka terima mengenai 
masalah perilaku hidup bersih dan sehat. 
Menurut Wahit (2007) bahwa pengetahuan 

tidak hanya dipengaruhi oleh umur saja tetapi 

dipengaruhi oleh faktor yang lain yaitu 
pekerjaan, pendidikan, minat, pengalaman, 

kebudayaan dan informasi. 
 

2. Kejadian Skabies pada Siswi Kelas VII 

MTs Muhammadiyah 15 Lamongan 
Hasil penelitian  pada tabel 9 

diperoleh data bahwa sebagian besar 36 atau 
72% siswi yang mengalami skabies dan 
sebagian kecil 14 atau 28% siswi yang tidak 

skabies. Berdasarkan fakta tersebut bahwa 
sebagian besar siswi mengalami skabies. 

Beberapa tanda dan gejala yang muncul pada 

siswi adalah adanya terowongan, terdapatnya 

papul dan vesikel dan gatal pada malam hari 
yang dapat disebabkan karena suhu tubuh 

lebih tinggi.Hal tersebut didukung oleh teori 

menurut Rahariyani (2007) bahwa gejala 
yang khas dari skabies yaitu pruritus 

nokturna yaitu gatal pada malam hari karena 

aktifitas tungau yang lebih tinggi pada suhu 
yang lebih lembab dan panas, dan pada saat 
hospes dalam keadaan tenang atau tidak 

beraktivitas. Gatal yang dirasakan pada siswi 

tempatnya berbeda-beda paling sering pada 
pergelangan tangan, sela-sela jari, kaki dan 

siku bagian luar, itu disebabkan karena 

Sarcoptes scabiei menyerang pada tempat-
tempat yang disukainya atau predileksis 

seperti sela jari, pergelangan tangan bagian 

volar, siku bagian luar, lipat ketiak bagian 
depan, aerola mamae (wanita) dan umbilikus. 
Hal tersebut didukung dengan teori menurut 

Sakrie (2013), bahwa skabies menyerang 

pada tempat predileksi yang khas yaitu sela 
jari, pergelangan tangan bagian volar, siku 

bagian luar, lipat ketiak bagian depan, aerola 

mamae (wanita), umbilikus, bokong, 
genetalia eksterna (pria), pada orang dewasa 
jarang terdapat dimuka dan kepala kecuali 

pada penderita imunosupresif, sedangkan 

pada bayi lesi dapat terjadi diseluruh 
permukaaan kulit. Menurut penelitian Fanani 

(2014) untuk mengurangi atau menghindari 
penularan skabies perlu adanya motivasi dan 
niat yang tinggi. Dan cara yang bisa 

dilakukan terkait dengan menanamkan 

motivasi ada 3 yaitu: motivasi dengan 
kekerasan, memotivasi dengan bujukan, dan 

memotivasi dengan identifikasi. 

Pada penelitian ini pekerjaan orang 
tua mempengaruhi kejadian skabies. Hasil 
penelitian pada tabel 4 didapatkan sebagian 

besar 33 atau 66% pekerjaan ayah bekerja 

sebagai pekerja wiraswasta, karena pada 
dasarnya personal hygiene memerlukan alat 

dan bahan seperti sabun, pasta gigi, sikat 
gigi, shampo, alat mandi yang semuanya 
memerlukan uang untuk menyediakannya. 

Sehingga keadaan sosial ekonomi yang 

rendah sangat menentukan akan kesehatan 

seseorang, karena bagi mereka lebih penting 
untuk mencukupi kebutuhan makan dan 
sandang daripada untuk membeli obat.Opini 

tersebut didukung menurut teori Rahariyani 
(2007) bahwa keadaan sosial ekonomi yang 

rendah termasuk diantara faktor yang dapat 

membantu perkembangan penyakit skabies. 

 

3. Hubungan Pengetahuan tentang 

Perilaku Pencegahan Skabies dengan 

Kejadian Skabies pada Siswi Kelas VII 

MTs Muhammadiyah 15 Lamongan. 
Hasil penelitian dari tabel 10 

menunjukkan bahwa sebagian besar 26 siswi 
dengan pengetahuan kurang, dimana hampir 
seluruhnya 24 atau 92,3% siswi terkena 

skabies dan sebagian kecil 2 atau 7,7% siswi 

yang tidak mengalami skabies. Dari fakta 
tersebut bahwa sebagian besar siswi dengan 
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pengetahuan kurang dan hampir seluruhnya 

siswi terkena skabies. Hasil penelitian 
tersebut diperkuat penelitian dari Ma’rufi 

(2012) bahwa sebagian besar santri yang 

menderita skabies masuk kategori 
pengetahuan kurang yaitu sebanyak 64,2%. 

Faktor pengetahuan sangat 

berpengaruh terhadap terjadinya penyakit 

skabies, seseorang dengan pengetahuan yang 
rendah akan berpengaruh pada perilaku 

kesehatannya. Opini tersebut didukung teori 

menurut Notoatmodjo (2007) bahwa untuk 
meningkatkan derajat kesehatan perlu adanya 
pendidikan kesehatan secara umum. 

Khususnya tentang penyakit menular 

sehingga terdapat perubahan sikap serta 
diikuti dengan perubahan perilaku hygiene 

perorangan dan pencegahan dan hasil akhir 
menurunnya angka kesakitan penyakit 
menular. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

Azizah (2011) yang menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan yang rendah merupakan 
faktor resiko kejadian skabies. 

Penyakit skabies tidak hanya 

menyerang pada siswi yang berpengetahuan 
kurang saja tetapi pada siswi yang 
mempunyai pengetahuan baik juga dapat 

terkena skabies, itu disebabkan karena 

skabies adalah penyakit menular yang dapat 
menular melalui kontak langsung  maupun 

tidak langsung seperti berjabat tangan dan 
melalui benda. Opini tersebut didukung teori 
menurut Rahariyani  (2007) bahwa penularan 

skabies ada dua cara yaitu kontak langsung 

dan tidak langsung. kontak langsung (kulit 

dengan kulit), seperti berjabat tangan, tidur 
bersama dan hubungan seksual. Sedangkan 
kontak tidak langsung (melalui benda), 

misalnya melalui pakaian, handuk, sprei, 
bantal, dan lain-lain. 

Selain faktor pengetahuan, skabies 

juga dapat disebabkan karena beberapa faktor 

yaitu hygiene yang buruk, lingkungan tempat 
tinggal yang kebersihannya kurang dan padat 

penduduknya juga mendukung timbulnya 

skabies seperti pondok pesantren, asrama dan 
sekolahan. Opini tersebut didukung oleh teori 

menurut Rahariyani (2007) bahwa faktor 

penunjang dari skabies yaitu pengetahuan, 
hygiene yang buruk, sosial ekonomi yang 
rendah, hubungan seksual yang sifatnya 

promiskuitas dan perkembangan demografi 

serta ekologi. 

 

KESIMPULAN 

 

1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tentang 

Hubungan Pengetahuan tentang Perilaku 
Pencegahan Skabies dengan Kejadian 
Skabies pada Siswi Kelas VII MTs 

Muhammadiyah 15 Lamongan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 
1. Sebagian besar pengetahuan siswi kelas 

VII Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah 15 Lamongan tentang 

perilaku pencegahan skabies kurang. 
2. Hampir seluruhnya siswi kelas VII 

Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

15  Lamongan mengalami skabies.  
3. Ada hubungan pengetahuan tentang 

perilaku pencegahan skabies dengan 

kejadian skabies pada siswi kelas VII 
Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 

15 Lamongan. 

 

2. Saran 
1) Bagi Responden 

Diharapkan siswi dapat mengetahui 

tentang perilaku pencegahan skabies dengan 
baik dan menerapkannya dikehidupannya 

sehari-hari sehingga dapat mengurangi 

kejadian skabies. 
2) Bagi Sekolah 

Diharapkan kepada pembina UKS 

untuk melakukan pencegahan dengan 

memberikan pendidikan kesehatan dan 
segera melakukan pengobatan bagi penderita 

skabies.  
3) Bagi Instansi Kesehatan 

Diharapkan kepada tenaga kesehatan 

untuk memberikan pendidikan kesehatan 

kepada masyarakat yang tinggal di asrama 

agar dapat menurunkan kejadian skabies. 
Selain itu juga sebagai sarana pembanding 

bagi dunia ilmu pengetahuan dalam 
memperkaya informasi tentang kejadian 
skabies 

4) Bagi Profesi Sarjana Keperawatan 

Untuk mengurangi kejadian skabies, 

maka perlu dilakukan program pencegahan 
dan pengobatan skabies dengan memberikan 
pendidikan kesehatan dan pengobatan bagi   

penderita skabies. 
5) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan 

dengan memperluas variabel yang diduga 
dapat menyebabkan kejadian skabies. 
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